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Skanna QR-
koden för teknisk

information.

Rullgardin med speciell väv
Rullgardiner är ett modernt och mångsidigt solskydd som passar 
lika bra i sovrummet som i köket. Med hundratals färger och 
mönster att välja mellan och allt från mörkläggande till transpa-
renta vävar, löser en rullgardin de flesta av dina behov.

StyRa® Effektgardin är en speciell rullgardinsmodell som har 
dubbel randig väv med både täta och transparenta delar. Det gör 
att den skapar en väldigt härlig effekt genom att med en kort 
reglering på reglaget så öppnar eller stänger man randningen 
för att släppa in eller stänga ute ljuset. Effektgardinen kan med 
enkelhet monteras i vägg eller tak. 

Öppen Kassett

Max mått:

Reglage:

Bottenlist:

2700x2400 mm 2700x2400 mm

Kulkedja
Motor

Kulkedja
Motor

Dold Dold

Profilfärger:
vit vitgrå gråsvart svart

Styrning & Automatik
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. 
Styr gardinen med fjärrkontroll eller trådlös väggstyrning. Eller 
lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Extra funktioner
Utrusta din rullgardin med utvalda funktioner och designtillval för att 
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din 
rullgardin än mer användbar. 

Kulkedja metall, 
för en snyggare 
finish.

Säkerhetskoppling,
vid kulkedjereglage.

Till en effektgardin används en speciell typ av rullgardinsväv som är randig. Väven består sedan av två olika vävar, en transparent väv och en tät. Tack vare 
att väven är dubbel på rullgardinen gör detta att du kan anpassa och reglera ljusinsläppet på samma sätt som en persienn. Till dessa produkter använder 
vi oss av bl.a. Sandatex effektgardinsvävar. Beställ hem kostnadsfria vävprov på styrasolskydd.se.

Vävar

Smartphone, 
styr gardinen 
enkelt med din 
telefon.

Automatik, 
låt sol & temp-
eratur styra 
gardinen. 

Smarta Hem, 
integrera 
gardinen i ditt 
smarta hem.

Batteridriven 
motor, för enkel 
drift med in-
byggt batteri.
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